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Em uma das áreas mais dinâmicas, pitorescas e modernas da
capital peruana, está localizado o Iberostar Selection Miraflores,
um hotel de vanguarda cujo design é inspirado na beleza da
planta Vitória Régia, nativa da reserva nacional de Pacaya Samiria, 
oferecendo um ambiente aconchegante.

O Iberostar Selection Miraflores, que possui 214 quartos em
18 andares, é o primeiro hotel sem plásticos de uso único de Lima.
Seus restaurantes especializados exaltam a magnífica culinária
peruana e o terraço com piscina de borda infinita é o local ideal
para desfrutar a vista panorâmica incomparável do oceano,
além do espetacular pôr do sol.
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- Malecón 28 de Julio No. 385, zona privilegiada do Distrito de Miraflores, C.P. 15074
- A 20.5 km do Aeroporto Jorge Chávez (LIM)
- A 450 metros de Malecón de la Reserva

LOCALIZAÇÃO

- 214 quartos livres de plásticos de uso único
- Quartos conectantes para famílias e PCD
- Categorias: Executiva, Junior Suite e Master Suite com acesso ao Cosmos Level
- Impressionantes vistas da cidade e do mar
- Disponibilidade em camas de casal e camas king size

APARTAMENTOS

- Shopping Larcomar Center a 950 m
- Parque Kennedy a 600 m
- Passeio marítimo de Malecón de la Reserva a 800 m
- Descida do Caminho Balta a 350 m
- Praia Makaha a 650 m
- Cassino Atlantic City a 700 m

LUGARES PARA VISITAR

- Piscina aquecida com borda infinita no 18º andar, com terraço e solário
- Área Cosmos Level: atendimento exclusivo e personalizado em um ambiente de
 reservado com vista panorâmica
- Spa com sauna seca
- 4 salas de conferências modulares (277 m2)
- Business Center
- Wi-fi
- Estacionamento

FACILIDADES E SERVIÇOS

- Buffet de café da manhã
- Restaurante "Ortega & Huamán" onde se encontram os serviços de café da manhã,
 almoço e jantar
- Lobby bar
- Área Cosmos Level: lounge executivo com vista panorâmica no 17º andar
- Restaurante “27 Tapas” no terraço do 18º andar com vista panorâmica do mar
- Serviço de quarto 2 horas

GASTRONOMIA

- Academia aberta 24 horas
- Acesso à quadra de tênis (reserva prévia)

ESPORTES

WI-FI GRÁTISNOVO


